September 2018

Jagtnyt
Information til medlemmerne af Sydvestsjællands Jagtforening
Udkommer 2 gange om året.

6 måneder gammel og allerede godt fat i vildtet. Det skal nok blive godt.

www.sydvestjagt.dk
Deadline for stof til næste blad er den 1 Marts 2019

2

September

2018

Syd-Vest Sjællands Jagtforening 2018

Syd-Vestsjællands Jagtforening

Bestyrelsen
Formand, Revhus, JKF		
Lene Jensen			
tlf. 40948886
					vandkaersvej@godmail.dk		
Kasserer ( se side 6)			
Lise Gilså			
tlf. 30364771
					lise@gilsaa.dk
Næstformand, Skovudvalg		
Kim Jensen			
tlf. 40881207
					mail@malkevej.dk
Sekretær				Jørgen Lang			tlf. 21708205
					jhlang@email.dk
Bestyrelsen, Skovudvalg, Revhus
Gert Jensen			
tlf. 40817284		
					vandkaersvej@forum.dk
Bestyrelsen, Flugtskydning		
Per Pedersen			
tlf: 20838171
					p.mkanstrup@hashojnet.dk			
Bestyrelsen, Strandjagt		
Kristian Larsen		
tlf. 27265683
Udvalg:
Hjemmeside, Blad			
Henrik Kjærside		
tlf. 28885103		
					hekj@it.dk
Flugtskydning				Poul Erik Olsson		tlf.29826786
					poueo@dongenergy.dk
Riffel
Ole Madsen
tlf. 26494143
					olestenbaekmadsen@gmail.com		
Jagttegn				Kim Lindholt			tlf. 20881744
					kill@privat.dk
Jagthorn				Kaj Petersen			tlf. 58143160
DJ Slagelse				Kim Jepsen			tlf. 40622251
					kimjkf@gmail.com

Få en husker !
Foreningen har etableret en SMS-tjeneste, der, hvis du tilmelder dig, sender en
husker via SMS-besked til mobilen, når der er et arrangement i foreningen. Der er
p.t. 60 tilmeldte så vi mangler måske dig ?
www.sydvestjagt.dk
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Ja, så er der gået ca. 6 mdr. og syntes vi har haft gang i
mange ting i løbet af foråret.
Der har været afholdt 2 gange kursus i Revhuset:
Regulerings kursus og Hygiegnekursus referat inde i
bladet.
Og hundemanden Kim Magnussen er skudt i stilling med
kursus. 1. mondul er overstået det var godt og sidste afdeling af kurset bliver afholdt d.22/23 sept. 2018, så vi kan
blive klar til at lave hundetræning igen i foreningen.
Og vi har også stadig gang i lerduebanen v/Stigsnæs, men det skriver Per mere
om inde i bladet. Og Indskydningen af rifler blev også overstået med chance for at
vinde en forårsbuk i skoven og på golfbanen. Vi har også fået bygget 3 nye stiger
til skoven så der er mulighed for at skyde både med riffel og bue og pil i samarbejde med nogle buejæger. Der er billeder inde bladet af bukkejægerne.
Så holdt vi igen bukkemorgen d.16/5-2018 i Revhuset. Der kom ca. 20 personer og
kiggede så det var ok, det gentager vi igen til næste år. Du kan jo vinde for bedste buk,hvor du får en plade hængt op ude i revhuset, og der står også mere inde i
bladet, da det er vigtig at se hvem der har vundet og billeder af bukkene. Vi prøvede også at lave et sommer-arrangement med brunch og banko sammen med husudvalget, men tilslutningen var for ringe så det aflyste vi, men vi prøver måske næste
år lidt tidligere. Og så kommer også de tre taditionelle arrangementer, Gudtjeneste
i Tårnborg kirke, Jægeraften i Slagelse og Biks og banko i Revhuset, så kom nu
og bak op omkring disse ting. Mere information inde i bladet. Vi har igen lavet 5
lodtrækninger omkring tilmedlinger til de forskellige jagter i kan være med til i
løbet af efteråret. Det er de blanketter der er bagerst i bladet, som skal udfyldes og
afleveres på jæger aften, hvor der trækkes lod, så udfyld dem nu så i har mulighed
for at være med. Hvis du ikke selv kan komme til jægeraften, kan du jo aflevere eller ringe til mig så ordner jeg det, eller på en andet måde.
Og som alle er bekendt med er der ikke Sct. Hans ved Revhuset mere. Der var
ikke tilslutning nok,så vi ville prøve at være med nede på banegårdspladsen med
byens butikker, hvor vi stod med lasershoten, men det er ikke gået så godt, så det
er blevet droppet, men derimod er vi så med sammen med Jægerrådet-Kreds 6
og Sydvestsjællands-jagtforening om at være på Panzermuseum east ( det gamle
Kongs-kildemarked) med udstilling-stand jagt og andre ting. Der er masser at kigge
på udover jagt og lerdueskydning i diverse forskellige boder.
KOM OG KIG D. 15./16.sept. 2018 på Fladholtevej 18, 4200 Slagelse. Til slut vil
jeg gerne ha ‘lejlighed til at sige tak til både bestyrelse og medlemmer
>>
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for der er godt nok faldet ro på til bestyrelsesmøderne og ingen intern fight på facebook og andre steder, Super, bliv ved med det.
P.S. dermed ikke at sige at vi ikke godt kan have en ordentlig dialog ind imellem
på møderne, det kan vi. og som det helt sidste mangler vi stadig en kasserer der kan
tage over for Lise(annonce i bladet.)
Med Jægehilen Lene Jensen, formand.

Lørdag den 15/9 kl. 10:00 - 17:00
Søndag den 16/9 kl. 10:00 - 16:00
Livsstilsmarked- Ponyridning - Sortkrudtskydning- Madoplevelser Legebaner - Fjerkræudstilling - Historiske opvisninger.
Panzermuseum East - Fladholtevej 18, 4200 Slagelse

Syd-Vest Sjællands Jagtforening 2018

September

2018

Jagtgudstjeneste i Tårnborg kirke,
med efterfølgende spisning
i præstegården
Søndag den 21 Oktober
kl. 16.30
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I samarbejde med Tårnborg Kirke’s menighedsråd og præst Nina Dyrhoff Nyegaard
holdes en jagtgudstjeneste i kirken. Der vil blive medvirken af jagthornsblæsere,
ligesom tekst, prædiken og salmer vil dreje sig om naturen og jagt, og om
taknemmeligheden for at vi har naturen som et spisekammer.
Efter gudstjenesten er der gratis fællesspisning af vildtgryde i præstegården .
Tilmelding til spisning til Lene på tlf. 40948886 ( max 30) senest den 13-10.
Mød op til denne hyggelige stund- og gerne i jeres jagttøj.
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Kasserer i
Syd-Vestsjællands jagtforening
Vil det være et hverv for dig?

Jeg har været kasserer siden efteråret 1987 og har været meget
glad for den kontaktflade, det har givet mig med jægerlivet. Jeg
synes dog at det nu – min alder taget i betragtning – må være på
tide, at jeg trækker mig i god ro og orden. Jeg vil dog helt klart
foretrække, at jeg kan gå med en viden om, at en anden står klar til at tage over.Derfor vil
jeg gerne i kontakt med en som kunne tænke sig at erfare lidt om, hvad et sådant hverv
indebærer. Er du mand / kone eller kæreste og god til tal så er det måske dig !
P.S. Du behøves ikke at være jæger
Der er 2 måneder til der er valg til kassererposten næste gang.Det giver god mulighed for
en eventuel efterfølger for at sætte sig ind i, hvad posten indebærer. Forhåbentlig vil du så
være åben for at stille dig til rådighed ved valget til kasserer posten i efteråret 2018. Jeg vil
naturligvis både nu og efter et valg stille mig til rådighed med al mulig hjælp og støtte.
Venligst : Lise Gilså, kasserer, Lene Jensen, Formand
Kontakt Lise på tlf.: 30 36 47 71 mail: lise@gilsaa.dk
eller Lene på tlf: 40948886 mail: vandkaersvej@godmail.dk

Henrik Jensen VVS
Tjærebyvej 30, 4220 Korsør
tlf:(+45) 5838 0255
fax: (+45) 5838 1017
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Biks og banko i Revhuset
Tirsdag d. 23. oktober 2018

Så inviteres der igen til hygge, god mad og flotte præmier. Revhusudvalget indbyder til en omgang biksemad med efterfølgende bankospil. Der vil også være kinesisk lotteri.
Medlemmer af de 3 foreninger, samt familie og venner er velkomne
Program:
		
18.00 serveres der biksemad med tilbehør
		
19.00 starter bankospillet
20.30 Pause hvor der serveres kaffe og kage
ca. 22.00 slutter aftenen
Og alle har forhåbentlig haft nogle fornøjelige timer, og kan gå hjem med en
præmie eller to.
Pris for mad, 3 bankoplader og kaffe og kage kun kr. 120,Tilmelding til Lene på tlf. 40948886 senest den 16-10.
Efter princippet »først til mølle«.

Stigsnæs cup på lerduebanen

Godt vejr på dagen. Ham her
blev mest solbrændt.

Den dårligste skytte på dagen,
Kenneth Smed, fik både øl og
gavekort fra Baran Beklædning.

Kostens lokale hold blev
nr. 2 i A rækken

Malerne fra Kenneths Autolak blev nr 1 i
B rækken og fik også pokal med hjem.  
Super dag for alle deltagere !!
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Generalforsamling
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21 oktober: 		
Jagtgudstjeneste i Tårnborg kirke. Se mere på side 5.
23 oktober:		
Biks og Banko på revet. Se mere på side 7.
25 oktober:		
Jægeraften på Karolinevej i Slagelse. Se mere på side 10.
8 november og 6 december: Jagt i skoven. Se mere på side 15.
27 november:		
Generalforsamling i revhuset. Se mere på side 14.
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30
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7 April 2019: Lerduebanen åbner om søndagen fra 9.30 til 12.00
1 Maj 2019: Der skydes nu også om onsdagen fra 18.30 til 21.00
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HUSK jægeraften

torsdag den 25.oktober, kl 19.00
hos Slagelse Outdoor og Camping center.
Karolinevej 2c, 4200 Slagelse
Der vil være smagsprøver på vin og røget vildt. Medbring dit trofæ af din
forårs råbuk til bedømmelse.Der er præmie til størst, mindst og sjovest.Der vil
også blive trukket lod om de forskellige jagter i Korsør skov og på Golfbanen, Det
er de blanketter der er bag i bladet. Husk at medbringe dem. Vi ses.

Den 16 maj holdt vi bukkemorgen også kaldet pralemorgen i
klubhuset på revet. Der mødte ca.
20 op til morgenkaffe og morgenbrød. Der kom 3 bukke på
paraden.
Fra venstre Peter med den største,
Svend også med en pæn seksender og Magnus med en spidsbuk.
Tillykke til jægerne.

Blishønsejagterne i Korsør nor i 2018.
Arrangeres af Lileø Strandjagtforening og Kirke Stillinge jagtforening. Søg nærmere information om jagterne hos dem. Karsten Søvang fra Lileø Strandjagt
har tlf: 24454101
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Bukke skudt på Golfbanen og i Korsør skov

Fin seksender skudt den 16 maj
i Korsør skov af Kristian Larsen
Flot seksender skudt den 20 juni på
golfbanen af Henning Pedersen

Flot seksender skudt den 1 juli på
golfbanen af Nis Nissen.
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Melding fra skydebanen på Stigsnæs. !!!

Når I læser dette er jagtsæsonen godt i gang og skydebanen lukket for i år.
Det har været en ok sommer hvor det meget varme vejr har holdt en del væk fra
banen og stranden har måske været mere foretrukken. Vi har dog - trods det alligevel haft en ok sæson med flere nye ansigter og en del jagttegns aspiranter som
er blevet trænet til haglprøve.
Så er der den gamle garde og alle de der hjælper med banevagter - instruktion og
hygge. Tak til alle for den store hjælp. Skælskør Jagtforening har hjulpet med 3
instruktører og her tror vi det varme samarbejde fortsætter. Håber på måske også
Hashøj Jægerforening byder ind Der har været afholdt et par rigtig gode arrangementer som Gl .Kreds 25 Holdskydning og så Stigsnæs Cup med stor succes. Helstegt gris og rigtig god skydning godt vejr og humør . Tak til alle deltagere for det.
Hvad sker der så med banen ?? Vi er sikret de næste små 30 år og er i gang med
at få den nye miljøgodkendelse der skal til for at vi kan forsætte - og udvide med
sporting bane. Jægerforbundet har haft rygende travlt men vi er nu ved at ligge
øverst i bunken. Før den endelige afgørelse der er mellem et halvt og helt år ligger
klar - kan vi fortsætte med de aktiviteter der er nu.
Vi skal sikre at der er så lidt støj som muligt og en ansøgning der skal vendes i
Byrådet omkring en støjvold langs banen vil gøre det nemmere også at begrænse
haglnedfald - oprydning af haglskåle m.m og så selvfølgelig så lidt larm som
muligt fra os og ud til resten af fædrelandet. Håber på et positivt udfald.
Selve udformningen af det samlede anlæg med Jagtbane / Trap og Sporting er til
overvejelse da det skal komprimeres og ligge tæt hvis vi skal have det hele med det kan lade sig gøre og Jægerforbundet hjælper med forslag.
Med mindre der sker mirakler med udvidede skyde tider o. a så starter vi op igen
den første søndag i April 2019. Tak for nogle gode måneder på vores alles skydebane !!
Venligst fra Skydeudvalget
-------og Knæk og Bræk i hele jagtsæsonen !!
Per Pedersen.
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Tusind tak til vores sponsorer på Lerduebanen !!!

Igen i år har vores sponsorer enten med fysisk hjælp eller indbetaling været et godt
aktiv for banen - I er med til at vores drømme stille og roligt bliver realiseret !!
Vi siger Tak til :
				
PBR 2013 -SmedeJensen
				Skælskør Vinhandel
				Sørens Blikkenslagerforretning A/S
				Dalmose Elservice
				
Boeslunde Røgeri v/ Benno Hansen
				Josk Aps Byggevirksomhed
Ent. Michael Andersen
				
HP Cristensen og sønner Slagelse.
				
Brd K Hansen A/S Skælskør.
				
Slagelse Camping og Outdoor Slagelse
Gustav Kjerulff A/S  Kia  Slagelse.
				Lundemøllen Fuglebjerg
				
Slagelse Pava center
				
Dalmose Køreskole v / Bent Nielsen
				
Vognmand Finn Levå
				Reklamecentret Slagelse
				
Borreby Gods og Teater
Tømrerfirmaet Metlon Aps
				
Baran Beklædning og jagtudstyr Flakkebjerg
Palle Maler Sørbymagle
				
B.E Auto Oreby
				Time Vision Slagelse
				
Bo´s Biler og Båd service.
				
Kenneths autolak Aps Fuglebjerg
				
Johnny B Hansen VVS Skælskør
				Glumsø Slagtehus
				
O.P Total Alt i nedrivning
M.S.V. Maskine og Smedeværksted.
Velkommen til tre nye sponsorer fra 2019 : Murerm. Kim Larsen Ringsted  MM
-Steel Sørby og Mogens Nielsen Kreatur Slagteri Herlufmagle !!
Husk at støtte vores sponsorer
De støtter os ---- Venligst skydeudvalget !!!!
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Generalforsamling 27. november 2018
i Revhuset kl.19.00
Dagsorden
1

Valg af dirigent og stemmetællere.

2

Beretning fra formand

3
Beretning fra udvalg				
			Flugtskydning
			Strandjagt
			Husudvalg
Riffel
			Jagttegn
			Vildtudvalg
			
4
Regnskab.
5

Indkommende forslag.

6

Fastsættelse af kontingent for år 2020

  7
Valg af kasserer
Mike Windsor  afgået i utide nyvalg
				
8
Valg til bestyrelsen Kim Jensen			
modtager genvalg
				Jørgen Lang 			modtager genvalg
				Jesper Schytte 		afgået i utide
				Per Pedersen indtrådt		modtager genvalg
				
9
Valg af suppleanter
				Carlo Olsen			modtager genvalg
				Anders Nielsen		
10
Valg af revisorer
Steen K. Madsen
				Finn Jensen
Suppleanter		
Danny Hedegaard Sørensen
				Niels Andersen
11
Eventuelt
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Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Jagt i
Korsør skov Torsdag den 8 november. Pris 220,00 kr.
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Jagt i
Korsør skov Torsdag den 6 december. Pris 220,00 kr.
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
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Jagt
Mad
Swipstik
Ialt

100,00
100,00
20,00
220,00

Jagt
Mad
Swipstik
Ialt

100,00
100,00
20,00
220,00

Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om Buejagt i Korsør skov(Kræver Buejagttegn).
Ønsker du det skudte dyr er prisen 30,00 kr. pr kg.
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Riffeljagt i Tårnborgparken på efterårsdyr.
Ønsker du det skudte dyr er prisen 30,00 kr. pr kg.
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i Reguleringsjagt på krager Tårnborgparken.
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________

GRATIS

Tilmeldingsblanket til lodtrækningen om deltagelse i 2 andetræk i Korsør skov.
Medl.nr: ___________________
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Tlf.: _______________________________________________
Nærmere besked pr. tlf. Hilsen Lene Jensen

GRATIS
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